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Het regime van Erdoğan, dat groen licht kreeg 
van het Amerikaanse imperialisme, heeft een mas-
sale invasie in Noord- en Oost-Syrië op gang ge-
bracht. Op 9 oktober zijn oorlogsvliegtuigen van de 
Turkse strijdkrachten begonnen met het bombarde-
ren van de regio. De heersende elite heeft bewezen 
dat er geen grenzen zijn aan hun cynisme en heeft 
deze oorlog “Operatie Fontein van de Vrede” ge-
noemd. Een golf van internationale protest kan een 
einde maken aan de acties van deze uitbuiters, die 
de rechten van de werkende massa’s en armen van 
Turkse, Koerdische, Arabische en andere nationali-
teiten met de voeten te treden en opnieuw bommen 
en tanks inzetten tegen gewone mensen.

Verklaring van Socialistisch Alternatief – onze 
Turkse zusteroganisatie

Het Erdoğan-regime en zijn aanhangers gebruiken 
de term “veilige zone” om de aanval van de op een 
na grootste militaire macht van de NAVO, vergezeld 
door jihadisten uit de regio, op Noord- en Oost-Sy-
rië te rechtvaardigen. Zoals de VS en andere imperi-
alistische krachten hun oorlogen tegen Afghanistan, 
Irak en andere landen hebben gerechtvaardigd als 

“het brengen van democratie”, zo beschrijven het 
regime van Erdoğan en zijn aanhangers deze oor-
log als noodzakelijk voor de “grensbeveiliging”. 
Zij verwachten dat wij hun leugens geloven. Dit 
is slechts en niet meer dan demagogie, zoals blijkt 
uit de meer dan 100.000 mensen die al ontheemd 
zijn geraakt door het offensief van het Turkse leger. 
Tijdens de Syrische oorlog zijn honderdduizenden 
mensen om het leven gekomen, miljoenen mensen 
zijn hun huizen ontvlucht en hele steden zijn ver-
woest. Maar tot nu toe was de noordoostelijke regio 
van Syrië, tot aan de Turkse grens, relatief stabiel.

Het regime van Erdoğan heeft nooit een vinger 
uitgestoken toen ISIS mensen levend verbrandde, 
onthoofde en tot slaaf maakte. De eerste en laatste 
operatie tegen ISIS nabij de Turkse grens werd in 
augustus 2016 uitgevoerd door de Syrische De-
mocratische Strijdkrachten (SDF – voornamelijk 
bestaande uit de Koerdische YPG/YPJ). Zij trokken 
naar het westen van de Eufraat, met dien verstande 
dat zij ISIS zouden verdrijven, maar de controle 
over de regio niet zouden overnemen.

De belangrijkste reden voor deze door het regime 

Demonstratie op zaterdag 12 oktober in Brussel 



van Erdoğan geïnitieerde oorlog is de vrees dat de 
Koerden in Syrië hun aanspraken op democratische 
rechten zullen realiseren. Hij is bang dat dit een 
aanmoediging zal zijn voor de meer dan 20 miljoen 
Koerden die binnen de grenzen van Turkije wonen, 
die zelfs de minste democratische rechten missen in 
vergelijking met de rechten die ze de afgelopen acht 
jaar in het noordoosten van Syrië hebben verwor-
ven. Dit verklaart waarom alle partijen en alle gele-
dingen van het regime in Turkije, van de kemalisten 
tot de neo-Ottomanen, de islamisten tot de ultranati-
onalisten, in de rij staan om de nationaal-chauvinis-
tische lijn van Erdoğan te steunen. Allemaal hebben 
ze deze militaire operatie in het parlement goedge-
keurd, waardoor het Turkse leger de grens over kan 
gaan.

IMPERIALISTISCHE AMBITIES

Het regime vermeed bij de operatie om Afrin in 
januari 2018 te veroveren zorgvuldig het gebruik 
van de term ‘oorlog’, maar nu laat Erdoğan alle me-
dia klaar en duidelijk verklaren dat dit een oorlog is.

Deze operatie is bedoeld als een veroveringsoor-
log door het Erdoğan-regime. Het is gericht tegen 
het zelfbestuur van de Koerden, maar het moet ook 
nieuwe mogelijkheden scheppen voor Turkije om 
een imperialistische mogendheid te worden, door 
het noorden en oosten van Syrië over te nemen. Het 
regime verwijst voortdurend naar de territoriale inte-
griteit van Syrië, maar dit is slechts een tactiek. Als 
het Erdoğan-regime alleen maar geïnteresseerd was 
in maatregelen om de Koerden te blokkeren, zou het 
met het Assad-regime een gemeenschappelijke aan-
pak zijn overeengekomen, in plaats van het risico te 
lopen op een onzekere uitkomst.

Het regime heeft nog een ander zeer duidelijk 
doel: het wil delen van de vluchtelingen die in Tur-
kije wonen terugsturen naar de verschillende delen 
van Noord- en Oost-Syrië en bufferzones tussen de 
Koerdische gebieden creëren, ze opheffen door de 
bevolkingsstructuur te veranderen en door Arabie-
ren en Koerden tegen elkaar op te zetten. Dit werd 
eerder gedaan door het regime van Hafez al Assad 
om de zogenaamde ‘Arabische gordel’ te creëren. 
Het regime wil bovendien de jihadistische groepen 
die nu vastzitten in Idlib, in het westen van Syrië, 
verder naar het oosten overbrengen om hun aanwe-
zigheid in het land voor de middellange en lange 
termijn te consolideren. Uiteraard wordt de regio 
ook opengesteld voor Turkse bedrijven, met name in 
de bouwsector, om de teruglopende Turkse econo-
mie nieuw leven in te blazen.

HYPOCRISIE VAN HET AMERIKAANSE 
IMPERIALISME

Het Amerikaanse imperialisme heeft in zijn 
campagne tegen Assad in Syrië in eerste instantie 
rechtstreeks wapens en luchtsteun verleend aan de 
YPG (Volksbevrijdingseenheden) tijdens de kri-
tische belegering van Kobane tegen ISIS, nadat 
deze laatste een groot gebied had ingenomen en 
een ‘islamitische staat’ had uitgeroepen. Maar de 
relatie van de VS met de YPG heeft gevolgen voor 
de verhouding met het Turkse regime, een belang-
rijke partner van de VS in de NAVO. Het regime 
van Erdoğan, dat zich verbonden voelde met de VS 
tegen het Assad-regime, gebruikte de aankoop van 
S-400 raketten uit Rusland om defensieve tactische 
betrekkingen met het Kremlin te ontwikkelen. Dit 
hield de VS onder constante druk om aan Erdoğan’s 
belangrijkste eis te voldoen: de band met de Koer-
dische strijdkrachten doorknippen. Het lijkt erop dat 
de recente beslissing van Trump om deze operatie 
toe te staan bedoeld was om aan deze eis te voldoen, 
nadat het door ISIS gecontroleerde gebied praktisch 
tot niets was gereduceerd.

Dit volgt, minder dan een maand geleden, op de 
inspanningen van de VS om de SDF over te ha-
len zich verder terug te trekken, in het kader van 
een overeenkomst rond een zogenaamd ‘beveiligd 
gebied’ met Turkije.  Het Amerikaanse imperialis-
me bedroog de SDF vooraleer het licht op groen te 
zetten voor Erdoğan’s operatie.

RUSSISCHE EN SYRISCHE BEREKENIN-
GEN

De operatie om Noord- en Oost-Syrie binnen te 
vallen, zou niet mogelijk zijn zonder de goedkeuring 
van het Syrische regime en dat van Assad’s grote 
broer – het regime van Poetin. De berekeningen van 
Rusland en Syrië zijn relevant als het gaat om de 
invloed van Turkije op de jihadistische groepen.

Toen Turkije in 2016 het gebied tussen Kobane 
en Afrin binnenviel, zorgde dit ervoor dat de jiha-
distische troepen van Aleppo naar Idlib trokken. Dit 
was zo’n voordeel voor Syrië en Rusland dat ze de 
andere kant op keken. Ook lieten ze begaan toen 
het Turkse leger Afrin binnenviel en jihadisten van 
Zuid-Damascus naar Idlib verhuisden. Als gevolg 
van deze operaties werden alle jihadistische groe-
peringen die voorheen verspreid waren over Syrië 
verzameld op één plaats: Idlib.

Nu Turkije het noorden en oosten van Syrië bezet 
houdt, is het waarschijnlijk dat het de jihadistische 
troepen uit Idlib zal verdrijven en verder naar het 



noorden en oosten van Syrië zal duwen. De Syrische 
en Russische regimes hebben met hetzelfde doel een 
uitgebreide militaire operatie in dat gebied gepland. 
Uit de laatste militaire rapporten blijkt dat de Russi-
sche luchtaanvallen op Idlib, indien deze bevestigd 
worden, ongetwijfeld kaderden in dit proces.

Daarnaast is het regime van Assad ook geïnte-
resseerd in het beëindigen van de democratische 
en sociale aspiraties van het Koerdische volk en 
laat Assad graag toe dat de Koerden onder Turkse 
onderwerping worden geplaatst, voordat ze gedwon-
gen worden om zich opnieuw onder zijn regime te 
onderwerpen.

DAVID TEGEN GOLIATH

De SDF hebben aangekondigd dat ze op alle fron-
ten tot de finish zullen vechten, maar het is onduide-
lijk hoe lang ze tegen een van de grootste legers van 
de NAVO kunnen vechten. Anders dan in Afrin is 
het grondgebied ten oosten van de Eufraat vlak. Dit 
betekent dat een open front-oorlog tegen een goed 
uitgeruste militaire machine niet gemakkelijk te 
onderhouden zal zijn. De Afrin-operatie heeft twee 
maanden geduurd, maar toch kan deze oorlog langer 
duren.

Op korte termijn is het moeilijk om in Turkije een 
anti-oorlogsbeweging te ontwikkelen, vanwege het 
gebrek aan democratische rechten en vrijheid van 
meningsuiting, en met grote delen van de arbei-
dersklasse die beïnvloed zijn door nationalisme 
en oorlogspropaganda. Toch moeten alle linkse en 
socialistische krachten, inclusief de vakbonden, 

onmiddellijk actie ondernemen. De omstandigheden 
zullen veranderen naarmate de oorlog voortsleept en 
alle tegenstrijdigheden en gevolgen ervan duidelijk 
worden voor de arbeidersklasse. Het zal duidelijk 
worden dat het Erdoğan-regime de oorlog gebruikt 
om de aandacht af te leiden van de politieke reali-
teit, waarin de verarming van de arbeidersklasse, de 
hoge kosten van levensonderhoud en de werkloos-
heid alleen maar toenemen.

In eerste instantie is het waarschijnlijker dat er 
op internationaal niveau, met name in Europa, een 
effectieve reactie op de invasie ontstaat. De Europe-
se arbeidersklasse is zich terdege bewust van deze 
kwestie, met name vanwege de rol die de Koerdi-
sche strijders in de oorlog tegen ISIS speelden. Vak-
bonden, niet-gouvernementele organisaties en links 
kunnen een internationale anti-oorlogsbeweging op 
gang brengen. Maar het is cruciaal dat er een beroep 
wordt gedaan op Turkse arbeiders en armen, want 
in Turkije stelt Erdoğan internationale reacties tegen 
de oorlog voor als louter ‘imperialistische druk’.

De invasie van Noord- en Oost-Syrië zal geen van 
de problemen van de Turkse arbeidersklasse oplos-
sen. Het ontzeggen van het recht van de Koerden 
op zelfbeschikking in hun woonplaats, in gelijkheid 
met andere mensen, zal geen positieve bijdrage 
leveren aan de levensomstandigheden van de arbei-
dersklasse. Integendeel, deze oorlog zal de macht 
van de heersende klasse versterken, meer haat onder 
de mensen veroorzaken en nieuwe etnische en sek-
tarische conflicten uitlokken.

Demonstratie in Luik deze vrijdag 11 oktober 



Vandaag zit het Midden-Oosten in een dodelijk 
kluwen waar arbeiders, armen en onderdrukten wor-
den afgeslacht te midden van hongersnood, ziekte, 
dood, armoede en migratie. Het tegengif voor dat 
bloedbad is strijd tegen imperialisme en kapitalisme, 
en voor een echt alternatief op basis van de eenheid 

van de werkende klasse zonder enig onderscheid; 
voor een samenleving zonder uitbuiting of nationale 
onderdrukking, met andere woorden een democra-
tische en vrijwillige socialistische confederatie van 
het Midden-Oosten. Hoewel dit vandaag bijzonder 
moeilijk lijkt, is er geen andere weg vooruit.

NEE TEGEN DE OORLOG TEGEN DE KOERDEN!

- Stop onmiddellijk de operatie ‘Fontein van de Vrede’!

- Vakbonden, NGO’s en links, in Turkije en internationaal, moeten overgaan tot anti-oorlogsprotest!

- Stop alle steun aan jihadistische groepen, of het nu gaat om het Vrije Syrische Leger of het Syrische 
Nationale Leger!

- Alle imperialistische krachten uit het Midden-Oosten!

- Verdedig het zelfbeschikkingsrecht van de Koerden en van alle onderdrukte groepen!

- Alle arbeiders, boeren, jongeren en vrouwen uit het Midden-Oosten moeten zich verenigen tegen discri-
minatie op grond van religie, taal of en geslacht. Dit kan onder de vlag van het socialisme! 

- Leve de internationale solidariteit van de arbeiders!

- Voor een democratische en vrijwillige socialistische confederatie van het Midden-Oosten.

De Linkse Socialistische Party is de Belgische” afdeling 
van het Comité voor een Arbeidersinternationale. 
Internationale solidariteit is centraal in de strijd van de 
werkende en de onderdrukten in de hele wereld, wat ook 
blijkt uit het internationale instinct bij de miljoenen die zich 
mobiliseren in de klimaatstrijd, de transnationale stakingen 
(Amazon, Ryanair…) of nog in de internationale weerklank 
van de massabewegingen in Hong Kong, Puerto Rico, 
Algerije… Nochtans kunnen we de intercontinentale strijd 
tegen het kapitalisme niet overlaten aan improvisatie. Het 
systeem en haar instellingen zijn te prooi gevallen aan een 
historische legitimiteitscrisis, maar ze blijven desondanks 
rechtop, niet zozeer door hun intrinsieke stevigheid, maar 
door het gebrek aan een samenhangend politiek alternatief 
dat in staat is de werkenden en onderdrukten op massale 
schaal één te maken en te organiseren.

Het Comité voor een Arbeidersinternationale is een 
internationale socialistische organisatie met afdelingen en 
leden in 35 landen op alle continenten, van Zuid-Afrika tot 
Zweden, van Brazilië tot Australië en stelt zich als doel zo’n 
kracht uit te bouwen. In Hong Kong is onze groep Socialist 
Action de eerste organisatie om campagne te voeren 
voor een politieke staking om een einde te maken aan de 
autoritaire heerschappij van Carrie Lam en het Chinese 
regime. In de Verenigde Staten hebben onze kameraden een 
pioniersrol gespeeld in de strijd voor het bekomen van een 
minimumloon van 15$/u., waarbij we deze eis verworven 
hebben in Seattle. In Ierland speelde onze socialistisch-
feministische campagne Rosa een beslissende rol in de 
mobilisaties voor het recht op abortus. Overal zijn onze 

militanten actief geëngageerd in de dagelijkse strijd voor 
de verdediging en verbetering van de arbeidscondities, de 
levensstandaard, het milieu, het recht op degelijk onderwijs, 
in de vakbonden, scholen en wijken.

Het kapitalisme – een systeem gebaseerd op de voortdurende 
uitbuiting van de meerderheid van de bevolking, met het 
oog op winstmaximalisatie voor een handvol individuen 
die de productiemiddelen monopoliseren – zal altijd met 
de rechterhand terugpakken wat ze onder druk van de 
beweging met de linkerhand gedwongen was te geven. 
Om een toekomst te garanderen voor iedereen, moeten we 
onze strijd dus inschrijven in een globaal perspectief voor 
een structurele verandering van de maatschappij, voor een 
socialistische samenleving, gebaseerd op democratische 
planning van de beschikbare middelen en de arbeid door de 
werkende bevolking zelf, voor de behoeften van iedereen

Het CWI staat open voor iedereen die samen met ons wil 
vechten voor zo’n socialistische wereld, tegen de barbaarse 
dictatuur van het kapitaal en haar oorlogen, haar dictaturen 
en haar groteske ongelijkheid. Als je geïnteresseerd bent 
in de ideeën van het CWI, aarzel dan niet om ons te 
contacteren en lid te worden.

Wordt lid van het Comité voor een 
Arbeidersinternationale!


